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REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 

BGR-11/1071 033  5452/11 26.01.2011 

Med forbehold om godkjenning i møte 10.02.2011 

 

Møteprotokoll 
 
 

Stavanger formannskap 
 

 

Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 

Møtedato: 27.01.2011 Tid: kl. 15.30-16.30 Møtenr.: 2/11 

Møteleder: Leif Johan Sevland 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Leif Johan Sevland (H), Christine Sagen Helgø (H), Egil Olsen (H), 

Sissel Knutsen Hegdal (H), Kjell Erik Grøsfjeld (H), (H), Erlend Jordal 

(H), Odd Kristian Reme (Ap), Nina Galta (Ap), Torstein Tvedt Solberg 

(Ap), Hilde Karlsen (Ap), Trond Birkedal (Frp9, Gro Elise Christiansen 

(Frp), Tore B. Kallevig (Frp), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V), 

Marcela T. Molina (SV), Bjarne Kvadsheim (Sp) 

Forfall: Anne Rettedal Ekeli (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF) 

Varamedlemmer: Odd Jo Forsell (H), Per-Endre Bjørnevik (KrF) 

Dessuten møtte: Rådmann Inger Østensjø 

Leder politisk sekretariat 

Politisk rådgiver Helga Strand Vestbø 

Direktør Tone I.H. Grønning 

Direktør Per Haarr 

Direktør Leidulf Skjørestad 

Sekretær Bente Grønnum 

  

Journalister: Det var 3 journalister tilstede 

Tilhørere: Det var 18 tilhørere tilstede 

  

 

Fremlagt til orientering: 

Notat fra rådmannen i sak 29/11 



 
 

 

 

 

13/11 11/361   

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2011 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Formannskapets møteprotokoll fra 13.01.2011 godkjennes. 

 

 

  

14/11 11/132   

BYSTYRESAK 

ORGANISERT KRIMINALITET, HERUNDER 1 % MC KLUBBER 

 

 

Behandling: 

 

Odd Kristian Reme (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Ap, Frp, V, KrF, SV, Sp: 

 

Tillegg til pkt. 1. 

Kommunen vil bl.a. bruke gjeldende regelverk for å hindre etablering av slike klubber og miljøer. 

Pkt.2. 

……….organisert kriminalitet i 1 % MC-miljøet/supportklubber 

Pkt. 3 

…..herunder 1 % MC-miljøet/supportklubber… 

Pkt. 4. 

……1 % MC-miljøet. 

Nytt punkt 5. 

Stavanger kommune tar kontakt med øvrige rogalandskommuner med tanke på å vurdere felles 

retningslinjer vedr. kampen mot organisert kriminalitet.” 

 

Odd-Kristian Reme (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

 

”Vi oppfordrer skjenkesteder til sammen å innføre adgangsbegrensninger for personer iført 

uniformering til 1 % MC-miljøet/supportklubber. Egen bestemmelse vedrørende slik 

adgangsbegrensning vurderes i skjenkeretningslinjene for neste periode.” 

 

 

Votering: 

Gjeldende innstilling med fellesforslaget fra H, Ap, Frp, V, KrF, SV, Sp ble enstemmig vedtatt. 

Ap’s oversendelsesforslag oversendes rådmannen 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

1. Stavanger bystyre tar avstand fra organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber, og 

klubbene er uønsket i kommunen. Kommunen vil bl.a. bruke gjeldende regelverk for å hindre 

etablering av slike klubber og miljøer. 

2. Stavanger bystyre ønsker å styrke samarbeidet mellom Stavanger kommune og politiet i saker 

som omhandler organisert kriminalitet og 1 % MC-miljøet/supportklubber.  

3. Stavanger kommunes arbeid mot organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-miljøet/ 

supportklubber, organiseres tverrfaglig og i tett samarbeid med politiet. Erfaringene som 

finnes i andre land, kommuner, politidistriktet, KS og Kripos brukes aktivt. 



 
 

 

 

4. Det skal arbeides målrettet gjennom SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende 

tiltak) for å hindre at ungdom blir rekruttert til organisert kriminalitet og 1 % MC-miljøet. 

5. Stavanger kommune tar kontakt med øvrige rogalandskommuner med tanke på å vurdere 

felles retningslinjer vedr. kampen mot organisert kriminalitet.” 

 

 

 

15/11 08/11855   

BYSTYRESAK 

OPPLØSNING AV STIFTELSEN UNGKARSHJEMMET ADOLF THEODOR 

IDSØES MINDE 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

1. Stiftelsen Adolf Theodor Idsøes Minde oppheves. Søknad om opphevelse av stiftelsen 

sendes til Lotteri – og stiftelsestilsynet.  

  

2. Styrets  plan for avvikling av stiftelsen tas til orientering.  

 

3. Styrets forslag til avviklingsstyre tiltres. 

 

 

 

16/11 10/12792   

BYSTYRESAK 

KJØP AV VÅLAND VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Vedlagte forslag til kjøpekontrakt vedrørende kjøp av eiendommen gnr 56, bnr 1585 i Stavanger 

(Våland videregående skole) for kr. 27,5 mill. godkjennes. 

 

 

 

17/11 10/5348   

ROGALAND RIDEKLUBB -  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 

STALL 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

1. Stavanger kommune gir Rogaland rideklubb et lån på kr 2 000 000,- til finansiering av 37 nye 

staller. 

2. Lånet er avdragsfritt i 5 år fra 01.03.2011. Deretter nedbetales lånet med like store årlige 

avdrag over 15 år, f.o.m. 01.03.2016 t.o.m. 01.03.2031.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide lånekontrakt, herunder fastsette rentebetingelser på 

lånet f.o.m. 2011. 

4. Stavanger kommune forutsetter at Rogaland Rideklubb utarbeider et fullstendig budsjett før 

lånet utbetales.  

5. Rogaland Rideklubb skal hvert år levere Stavanger kommune årsbudsjetter og godkjente 

halvårsregnskap. For øvrig skal klubben holde Stavanger kommune løpende orientert om den 

økonomiske utviklingen i klubben, herunder fullt innsyn i økonomiske rapporter og bilag. 

 



 
 

 

 

 

18/11 10/11936   

HØRINGSUTTALELSE - UTVIDELSE AV VIRKEOMRÅDET FOR 

STRAFFERETTSLIGE SÆRREAKSJONER FOR UTILREGNELIGE 

 

Behandling: 

 

Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Ap,V, KrF, Sp, SV: 

 

” Tilleggsetning på slutten av avsnitt 3 

Dette viser at det kan oppstå en situasjon hvor det ikke er behov for utredning eller at omfattende nye 

lovbrudd kan skje etter en utredningsperiode. Stavanger kommune mener derfor at det bør vurderes 

om særreaksjonen kan utvides til også å gjelde behandling, og at reaksjonen kan gjentas dersom det er 

behov for det.” 

 

 

Votering: 

V’s tilleggsforslag på vegne av H, Ap, V, KrF, Sp, SV ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Formannskapet gir sin tilslutning til fremlagte forslag til høringsuttalelse. Dette viser at det kan oppstå 

en situasjon hvor det ikke er behov for utredning eller at omfattende nye lovbrudd kan skje etter en 

utredningsperiode. Stavanger kommune mener derfor at det bør vurderes om særreaksjonen kan 

utvides til også å gjelde behandling, og at reaksjonen kan gjentas dersom det er behov for det. 

 

 

 

19/11 10/12617   

KS DEBATTHEFTE - STRATEGIKONFERANSEN 2011 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Formannskapet vedtar høringsuttalelse gjengitt som vedlegg 1 i denne saken. 

 

 

  

20/11 10/11050   

OPPFØLGING AV BYSTYRETS TEKSTVEDTAK VEDRØRENDE 

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014  

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 



 
 

 

 

 

21/11 10/13470   

OVERSKJØNN SØRA BRÅDE II 

GNR/BNR 39/16 

 

Behandling: 

 

Tore B. Kallevig (Frp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

 

”Overskjønn avhjemlet av Gulating Lagmannsrett den 10.12.2010, i sak mellom Stavanger kommune 

og Per Audun Eiane, ankes ikke til Høyesterett.” 

 

 

Votering: 

Innstillingen ble vedtatt med 15 stemmer (H, Ap, V, KrF, SV) 

Frp’s alternative forslag fikk 4 stemmer (Frp, Sp) 

 

 

Formannskapets flertallsvedtak: 

 

Overskjønn avhjemlet av Gulating Lagmannsrett den 10.12.2010, i sak mellom Stavanger kommune 

og Per Audun Eiane, ankes til Høyesterett.   

 

 

  

22/11 10/12717   

HØRING - OMKLASSIFISERING AV RV 13 - HOVE - SOLBAKK,  

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Stavanger kommune anbefaler at Ryfylkes fastlandsforbindelse, Ryfast, tas opp og bygges som 

riksveganlegg. 

 

 

  

23/11 10/2487   

HINNA KIRKE - REHABILITERING  FORPROSJEKT 

 

 

Behandling: 

 

Per-Endre Bjørnevik (KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av H, Ap, V, KrF, 

Sp: 

 

”1. Rehabilitering av Hinna kirke, byggetrinn 1 og 2, godkjennes med en total prosjektkostnad på kr. 

15.350 mill. inkl.mva. 

2. 10.5 mill. dekkes over midler bevilget i HØP 2010-2013. 

3. Hinna menighet bidrar med kr. 2.0 mill i prosjektet. 

4. Prosjektet gjennomføres som ett byggetrinn med en besparelse på kr. 150.000. 

5. Differansen kr. 2.850 mill. innarbeides for året 2012 i HØP 2012-2015.” 

 

Votering: 

KrF’s alternative forslag til vedtak på vegne av H, Ap, V, KrF, Sp ble enstemmig vedtatt. 

 



 
 

 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

1. Rehabilitering av Hinna kirke, byggetrinn 1 og 2, godkjennes med en total prosjektkostnad på kr.   

15.350 mill. inkl.mva. 

2. 10.5 mill. dekkes over midler bevilget i HØP 2010-2013. 

3. Hinna menighet bidrar med kr. 2.0 mill i prosjektet. 

4. Prosjektet gjennomføres som ett byggetrinn med en besparelse på kr. 150.000. 

5. Differansen kr. 2.850 mill. innarbeides for året 2012 i HØP 2012-2015.” 

 

 

 

24/11 10/12364   

ROVERNES BEREDSKAPSGRUPPE - SØKNAD OM FORHÅNDSBETALING 

AV LEIE, ÅDNERAM BEREDSKAPSGÅRD 

 

Behandling: 

 

Leif Johan Sevland (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

 

”Saken utsettes til neste møte.” 

 

Votering: 

H’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

  

25/11 10/11943   

MIDLERTIDIGE ØVINGSLOKALE FOR RYTMISK MUSIKK - 

INNKJØP AV MUSIKKBINGAR 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Det blir løyvd kroner 500.000 eks. mva. til innkjøp av tre øvingscontainerar for rytmisk musikk 

inkludert tilretteleggingskostnader. Løyvinga blir gitt under føresetnad av tilskott frå 

Musikkutstyrsordningen. Investeringa blir finansiert over byggeprosjektet Nye Tou (prosjekt 4819). 

 

Øvingscontainerane blir utplasserte på kommunal grunn ved Tou Scene, og skal driftast av ekstern 

organisasjon etter avtale med Stavanger kommune. Rådmannen gis fullmakt til å inngå driftsavtale. 



 
 

 

 

 

26/11 10/11157   

SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER TIL  ROGALAND TEATER  

(ROT 2020) 

 

Behandling: 

 

Trond Birkedal (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

 

”I prosessen rundt lokalisering av event. Nytt teater, vurderes nytt teaterbygg i tilknytning til 

eksisterende teaterområde.” 

 

 

Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Frp’s oversendelsesforslag oversendes rådmannen 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

1. Stavanger kommune stiller seg positiv til å bidra med kr 1,0 mill årlig i perioden 2011-2013 til 

utarbeidelse av et forprosjekt for nytt teaterbygg i Stavanger. 

 

2. Tilskuddet gis ved forskottering/omdisponering av bevilgning til ny rømningsvei ved teateret. 

 

3. Det er en forutsetning for en slik bevilgning at Rogaland fylkeskommune i samme periode 

bidrar med kr 0,5 mill.årlig til formålet. 

 

 

  

27/11 10/11006   

DRIFT AV NORGES BANK-BYGGET SOM KULTURBANK 

 

 

Behandling: 

 

Nina Galta (Ap) tok opp Ap og V’s oversendelsesforslag fra kommunalstyret for kultur og idrett 

13.12.2010: 

  

”Kommunalstyret for kultur og idrett ber om at bygget gis navnet ”Kulturbanken” og at plassen foran 

gis navnet ”Christian L. Langes plass”. 

 

Per Endre Bjørnevik (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

 

”I tillegg til saksfremstillingens forslag tas følgende inn for bruksområde 1, kulepunkt 3: 

 Informasjons og servicesenter for pilgrimssatsning knyttet til domkirken, Utstein kloster og 

Røldal.” 

 

 

Votering: 

Ap’s oversendelsesforslag ble oversendt rådmannen. 

KrF’s oversendelsesforslag oversendes rådmannen 

 

 



 
 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Driftsansvaret for Norges Bank-bygget blir lagt til Sølvberget KF. Driftsansvaret blir regulert i 

leigekontrakt med Stavanger eiendom. Føringar for bruken av bygget og driftsøkonomien omtalt i 

denne saka blir lagt til grunn for kontrakten. Leigekontrakten trer i kraft så snart den er framforhandla. 

 

 

  

28/11 10/1756   

BYSTYRESAK 

TASTARUSTÅ BOFELLESSKAP 

 

 

Behandling: 

 

Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggspunkt på vegne av H, Ap, V, KrF, Sp: 

 

”Nytt punkt 3. 

Bystyret ønsker at det fremlegges snarest en sak for kommunalstyret for levekår som vurderer på nytt 

målgruppefordelingen av de nye planlagte bofellesskapene med heldøgns bemanning spesielt i et 

ressurs- og kompetanseperspektiv.” 

 

 

Votering: 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak : 

 

1. Tastarustå bofellesskap godkjennes med en prosjektkostnad på kr 68,4 millioner.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler for kjøp av to bofellesskap med felles 

personalfasiliteter i Tastarustå bydelssenter.  

3. Bystyret ønsker at det fremlegges snarest en sak for kommunalstyret for levekår som vurderer 

på nytt målgruppefordelingen av nye planlagte bofellesskapene med heldøgns bemanning 

spesielt i et ressurs- og kompetanseperspektiv 

 

 

  

29/11 10/12710   

BYSTYRESAK 

RV13 - RYFAST  FINANSIERINGSANALYSE HØRING 

 

 

Behandling: 

 

Marcela T. Molina (SV) fremmet følgende endringsforslag: 

 

”Saken tas til orientering.” 

 

Votering: 

Innstillingen ble vedtatt med 18 stemmer (H, Ap, Frp, V, KrF, Sp) 

SV’s endringsforslag fikk 1 stemme (SV) 

 



 
 

 

 

Formannskapets flertallsvedtak: 

 

1.  

Stavanger bystyre godkjenner oppdatert finansieringsplan for Ryfast-prosjektet. Finansieringsplanen 

har følgende sammensetning:  

 

Finansieringskilder Mill. 2010 kroner  

Bompenger 4640 

Rogaland fylkeskommune 100 mill.(2009 kroner) 103  

Stavanger kommune (nominelle kroner) 200 

Ryfylkekommunene 30 

Stavanger Næringsforening 30 

Sum  5003 

 

 

2. 

Stavanger bystyre godkjenner garanti for kostnadsoverskridelser i byggefasen basert på følgende 

fordeling av garantiansvaret: 

 

Mill. 2010-kr 

 Styringsramme Kostnads-ramme Ansvar 

bompenge-

selskapet 

Ytere av 

tilskudd* 

Beløp 5 003 5 468 431,5 33,5 

* Kommuner, fylkeskommune og Stavanger Næringsforening 

 

Garantibeløpet for ytere av tilskudd fordeles etter samme fordeling som den forholdsmessige andelen 

tilskuddet utgjør av det totale tilskuddet. 

 

3. 

Stavanger bystyre godkjenner bompengetakster i tråd med forslag fra Statens vegvesen i 

finansieringsanalysen fra 17.11. 2010, inkludert maksimal rabattsats på 50% i Solbakktunnelen. 

 

Dette innebærer forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandene Stavanger-Tau og Lauvik-

Oanes basert på en takst som tilsvarer et påslag på 6 soner. 

For etterskuddsinnkrevingen på prosjektet innebærer dette en gjennomsnittlig bompengetakst på 

Solbakktunnelen på 182 kr. (2010-nivå) og på Hundvågtunnelen på 20 kr. (2010-nivå). 

 

4. 

Stavanger kommune stiller sammen med Rogaland fylkeskommune garanti for bompengelån basert på 

et maksimalt lånebeløp på 6 mrd. 2010-kr. i 20 år etter ordningen om selvskyldnerkausjonist. 

Garantibeløpet fordeles med 70% på Rogaland fylkeskommune og 30% på Stavanger kommune. 

 

5. 

Det legges til grunn at finansieringsanalysen oppdateres når endelig lånerente foreligger og 

hovedanbud er kommet inn. 

 

 

 



 
 

 

 

30/11 11/326   

BRANNSIKKERHETSPLAN FOR TREHUSBEBYGGELSEN I STAVANGER 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak: 

 

1. Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger godkjennes. 

2. Tiltaksplan bybrannsikkerhet godkjennes. 

3. Status for brannsikkerhetsarbeidet i 2010 tas til orientering. 

 

  

 

31/11 10/8498   

KLAGE ETTER FLYTTING AV VANNARIS BEVILLING I SKAGEN 12 

 

 

Behandling: 

 

Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av H, Ap, KrF, V, 

SV, Sp: 

 

”Stavanger formannskaps vedtak av 18.11.10 om flytting av Vannaris skjenkebevilling i underetasjen 

i Skagen 12 til lokaler i Skagenkaien 23 opprettholdes. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det i klagen ikke har fremkommet opplysninger, verken rettslige 

eller faktiske, som gir grunnlag for å omgjøre vedtaket.  

 

Formannskapet vil presisere at godkjenningen ble gitt på vilkår som er alkoholpolitisk begrunnet. 

Søker forutsatte i sin søknad at skjenking i eksisterende lokaler skulle opphøre etter flyttingen. Denne 

forutsetningen var avgjørende for formannskapets godkjenning av søknaden. Hvis det fortsatt skulle 

vært anledning til å skjenke alkohol i underetasjen i Skagen 12, som er lagt til rette for utstrakt 

servervingsvirksomhet, ville flyttingen av skjenkebevillingen til Skagenkaien 23 i praksis innebære at 

en opprettelse av et nytt skjenkested - i tillegg til skjenkevirksomheten i underetasjen i Skagen 12. En 

slik opprettelse vil ha vært i strid med skjenkeringen som bystyret har vedtatt, og ville derfor ikke blitt 

godkjent. Hvis Fylkemannen stadfester kommunens vedtak, legger formannskapet til grunn at 

skjenking i underetasjen i Skagen 12 vil innebære et brudd på skjenkebevillingen for lokalene i 

Skagenkaien 23. 

 

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland til behandling.” 

 

 

Votering: 

H’s alternative forslag på vegne av  H, Ap, KrF, V, SV, Sp ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, KrF 

V, SV, Sp) 

Innstillingen fikk 3 stemmer (Frp) 

 

 

Formannskapets flertallsvedtak: 

 

Stavanger formannskaps vedtak av 18.11.10 om flytting av Vannaris skjenkebevilling i underetasjen i 

Skagen 12 til lokaler i Skagenkaien 23 opprettholdes. 

 



 
 

 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det i klagen ikke har fremkommet opplysninger, verken rettslige 

eller faktiske, som gir grunnlag for å omgjøre vedtaket.  

 

Formannskapet vil presisere at godkjenningen ble gitt på vilkår som er alkoholpolitisk begrunnet. 

Søker forutsatte i sin søknad at skjenking i eksisterende lokaler skulle opphøre etter flyttingen. Denne 

forutsetningen var avgjørende for formannskapets godkjenning av søknaden. Hvis det fortsatt skulle 

vært anledning til å skjenke alkohol i underetasjen i Skagen 12, som er lagt til rette for utstrakt 

servervingsvirksomhet, ville flyttingen av skjenkebevillingen til Skagenkaien 23 i praksis innebære at 

en opprettelse av et nytt skjenkested - i tillegg til skjenkevirksomheten i underetasjen i Skagen 12. En 

slik opprettelse vil ha vært i strid med skjenkeringen som bystyret har vedtatt, og ville derfor ikke blitt 

godkjent. Hvis Fylkemannen stadfester kommunens vedtak, legger formannskapet til grunn at 

skjenking i underetasjen i Skagen 12 vil innebære et brudd på skjenkebevillingen for lokalene i 

Skagenkaien 23. 

 

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland til behandling. 

 

  

 

32/11 10/11768   

HOT OPEN MIND, SKAGEN 27 - SØKNAD  OM SKJENKEBEVILLING 

 

 

Behandling: 

 
Per Endre Bjørnevik (KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

 

”Søknaden imøtekommes ikke.” 

 

 

Votering: 

KrF’s alternative forslag til vedtak fikk 3 stemmer (KrF, Ap (Odd Kristian Reme og Hilde 

Karlsen) 

Gjeldende innstilling ble vedtatt med 16 stemmer (H, Ap, Frp, V, Sp, SV) 

 

 

Formannskapets flertallsvedtak: 

 

1. Hot Open Invest AS, org. 994 166 212 innvilges skjenkebevilling for alkoholgruppe 1,2,3 

for drift av Hot Open Mind nattklubb med plass til 120 gjester i underetasjen i lokaler i 

Tårngalleriet, Skagen 27. 

 

2. Bevillingen gis for drift av nattklubb og går fra vedtaksdato og ut bevillingsperioden  

( 30.06.12). 

Det er en forutsetning for nattklubbdrift at det er 2 politigodkjente dørvakter i hele 

åpningstiden alle dager. 

Personell som serverer alkohol må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven. 

Aldersgrensen på nattklubb er 21 år. 

3. Hugo Ferkingstad f. 12.08.57 godkjennes som styrer. 

Øyvind Jakobsen f. 15.06.66 godkjennes som stedfortreder for styrer. 

4. Skjenketiden for alkoholgruppe 1,2 og 3 er alle dager fra kl. 22.00 til 0300 med stengt kl. 

0330. 

5. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at det til enhver tid er godkjent styrer og 

stedfortreder for virksomheten. Skjenkebevillingen bortfaller når disse forhold ikke er i 

orden.  



 
 

 

 

6. Det er et vilkår for bevillingen at det senest 3 måneder etter at skjenkebevillingen er 

innvilget er etablert et internkontrollsystem for skjenkingen slik alkohollovens § 1- 9 med 

forskrifter pålegger. 

7. Ved endring i driftskonseptet skal kommunen, som bevillingsmyndighet, gis melding om 

dette.  

 

8. Det er en forutsetning at bevillingen utøves i samsvar med alkoholloven og det 

regelverket som gjelder for skjenkebevillinger. Bevillingen kan bli inndratt ved alvorlige 

brudd på regelverket, så som skjenking til mindreårige etc.  

Kommunen, som bevillingsmyndighet, har også adgang til å inndra bevillingen dersom 

det årlige kommunale bevillingsgebyret ikke betales i rett tid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Johan Sevland       May Endresen 

ordfører        leder politisk sekretariat 


